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العدو الصهيوين يشّن غارات على قطاع غزة
القدس/

ــة حماس  ــىل مواقع لحرك ــارات ع ــرة صهيونية، غ ــت طائ شّن
ــة، من دون  ــش ومصادر فلسطيني ــا أفاد الجي ــزة بحسب م يف غ

اإلشارة إىل إصابات.
ــش االحتالل يف بيان، أن الطائرة استهدفت "مجمعا  وأفاد جي
ــة فلسطينية،  ــادر أمني ــاس"، وقالت مص ــة حم ــا ملنظم عسكري
ــزة ودير البلح  ــت يف خان يونس بجنوب قطاع غ ــارات وقع أن الغ

بوسطه، متسببة بأرضار بدون تسجيل إصابات.
ــزة عىل جنوب  ــاروخ أطلق من قطاع غ ــل االثنني سقط ص ولي
االحتالل اإلرسائييل بدون أن يسفر عن قتىل أو جرحى، ولم يذكر 
ــة، قالت أن صاروخا  ــرى لكن اإلذاعة العام ــش تفاصيل أخ الجي

انفجر قرب بلدة إرسائيلية لم تحددها.
ــة، إذ قصفت مقاتالت ودبابات  ــت أحداث مماثلة الجمع ووقع
ــن القطاع عىل  ــاروخ م ــزة ردا عىل إطالق ص ــاع غ ــة قط إرسائيلي

جنوب إرسائيل، بحسب الجيش ومصادر فلسطينية.

مقتل 65 داعشيا يف أفغانستان
كابول

ــوز" التلفزيونية املحلية، عن مسؤولني أفغان  نقلت قناة " تولو ني
ــم "داعش" اإلرهابي،  ــم تصفية 65 مسلحا من تنظي ــم، إنه ت قوله

أمس، خالل عمليات للقوات املسلحة األفغانية.
ــه هوجياني، أن  ــا الل ــة نانغارهار، عط ــل حاكم مقاطع ــال ممث وق
ــب 18 آخرون يف  ــم وأصي ــش" لقوا مرصعه ــن "داع ــا م 65 مسلح

العمليات الجوية والربية يف منطقة هاسكا مينا.
ووفقا له، قتل مدني واحد أثناء العمليات، وأصيب 13 آخرون.

ــت سابق، ذكر رشيف يافتايل، رئيس األركان العامة للجيش  وىف وق
ــي مسلح من  ــد يف البالد أكرث من ألف ــه ال يتواج ــان، أن يف أفغانست

"داعش".
وتدهورت األوضاع األمنية يف أفغانستان بشكل ملحوظ يف األشهر 

األخرية.
ــت تسيطر سابقا  ــان الراديكالية التي كان ــة طالب ــد شنت حرك وق
ــق الريفية من البالد هجوما عىل املدن  عىل أراض واسعة يف املناط
ــوذ وتأثري مسلحي تنظيم "داعش"  الكبرية، فيما ازداد تواجد ونف

أيضا عىل أرايض البالد.

 إيران تعيد فتح معرب برويزخان مع 
كردستان العراق

طهران/
ــان العراق ، إن ايران  ــف مسؤول يف جمارك إقليم كوردست  كش

أعادت فتح معرب برويزخان الحدودي بني اإلقليم وإيران.
ــا إلزالة القيود الحدودية  ــار اىل أن ايران أكدت مرارا سعيه يش
مع إقليم كوردستان، والتي فرضتها يف أعقاب استفتاء أجري يف 

كوردستان رغم معارضة طهران.
ــان وهي حاج  ــع إقليم كوردست ــة منافذ رسمية م ــران ثالث وإلي
ــران الذي ال يزال مغلقا وباشماخ وافتتح مؤخرا باإلضافة اىل  عم

برويزخان.
وّرصح مدير معرب برويزخان الحدودي "عيل توفيق": إن ايران 

أعادت يف الساعة الواحدة من أمس فتح املعرب.
ــار العبور من  ــع واملركبات بانتظ ــالت البضائ ــع: اآلن حاف وتاب

االتجاهني.
ــة السلطات  ــه انباء اىل ني ــت الذي تشري في ــي هذا يف الوق يأت
االيرانية اعادة فتح معرب حاج عمران الحدودي. وقال مسؤولون 

كورد إنهم مازالوا يرتقبون.

حول العالمحول العالم

ــات السعودية رفع  ــرار السلط ــر ق فّج
ــود، يف أول أيام العام الجديد  أسعار الوق
ــة يف صفوف  ــب عاتي ــة غض 2018، موج
ــع  م ــن  تزام ــه  أن ــة  خاص ــني،  السعودي
ــت غالبية البضائع  ــادات أخرى شمل زي
والخدمات؛ بفعل تطبيق رضيبة القيمة 

املضافة.
ــب الشعبي،  ــالوة عىل حالة الغض وع
ــود خرباء  ــادة يف أسعار الوق ــت الزي دفع
ــني إىل التحذير من  ــني اقتصادي وصحفي
آثار القرار يف القدرة الرشائية للمستهلك 
وِنَسب ادخاره، األمر الذي سيرتك تبعات 
ــالد الذي يعيش  سلبية عىل اقتصاد الب
ــيض إطالق سياسات  حالة انكماش تقت

تحفيزية ال رضيبية.
وقّررت السلطات السعودية، االثنني 1 
ــر 2018، رفع أسعار البنزين، بنسب  يناي

تراوحت بني 82 و126%.
ــة  ــاء السعودي ــة األنب ــب وكال وبحس
ــة  الطاق ــت وزارة  قال ــة (واس)،  الرسمي
ــة السعودية،  ــة والرثوة املعدني والصناع
ــر 1.37 ريال  ــاع بسع ــن 91 سيب إن بنزي
ــدوالر يساوي 3.75 رياالت) للرت بدالً  (ال
ــا 82.6%،  ــادة قدره ــن 0.75 ريال، بزي م
ــال  ــر 2.04 ري ــن 95 بسع ــاع بنزي وسيب
ــادة قدرها  ــن 0.90 ريال، بزي ــرت بدالً م لل

.126.6%
ــزل  ــني والدي ــر الكريوس ــّل سع وسيظ
ــي  بق ــث  حي ــري؛  تغي دون  ــات  للشاحن
ــر 0.47 ريال للرت الواحد،  األول عند سع
ــرت،  لل ــال  ــر 0.64 ري ــد سع ــي عن والثان
ــذه األسعار  ــارت الوزارة إىل أن ه وقد أش

تشتمل عىل رضيبة القيمة املضافة.
ــت الحكومة هذه األسعار  وما إن أعلن
ــب عارمة عىل  ــرت حالة غض حتى تفّج
مواقع التواصل االجتماعي رفضاً للقرار 
ــات الحكومة السعودية التي  ولـ "سياس
ــن الظروف  ــود املواطنني نحو مزيد م تق

االقتصادية السيئة".
ــؤويل السعودية  ــرّدون مس ــم مغ واتّه
ــو كارثة  ــم ودفعهم نح ــب أمواله ـــ "نه ب
ــون بحياة  ــم ينعم ــا ه ــة، بينم اقتصادي

رغيدة يف قصورهم".
انتقاد وتساؤالت

ــودي فارس  ــي والكاتب السع الصحف
املحيميد، قال يف تغريدة له عرب "تويرت": 
ــة ستعاني  ــة الوقود مشكل ــع قيم إن "رف
منها فئة كانت تُعاني مالياً قبل الزيادة، 
ــات واملوظفون ذوو  ومنهم طالب الجامع
ــان الله الجميع عىل  الدخل املحدود. أع

زيادة هذه التكلفة".
ــي  ترك ــي  الصحف ــب  كت ــني  ح يف 
ــع  موق يف  ــه  حساب ــىل  ع ــوب،  الشله
ــس  للرئي دوالر  ــار  ملي  450" ــرت":  "توي
ــون  ــب، 450 ملي ــد ترام ــي دونال األمريك
ــون دوالر  ــة، و100 ملي ــن اللوح دوالر ثم
ــب، و500 مليون دوالر ثمناً  إليفانكا ترام
ــن رشاء  ــون دوالر ثم ــت، و300 ملي لليخ
قرص بفرنسا، وعرشات املليارات للرئيس 

املرصي عبد الفتاح السييس ولبنان".
ــالً: "كيف  ــوب متسائ ــاف الشله وأض
ــغ الضخمة؟"،  ــذه املبال ــم تعويض ه يت
ــدة  ــه يف ذات التغري ــىل نفس ــب ع ليجي
ــب، ورفع أسعار  ــرب "فرض رضائ قائالً: ع
ــع  ــاء، ورف ــار الكهرب ــع أسع ــود، ورف الوق

أسعار السلع والخدمات".
ــودي  ــي السع ــب الصحف ــان الكات وك
ــة واليخت  ــن اللوح ــه ع ــري يف حديث يش
ــا وسائل إعالم  ــاء نقلته ــرص إىل أنب والق
غربية، بينها صحيفة "نيويورك تايمز" 
ويل  رشاء  ــول  ح ــراً،  مؤخ ــة،  األمريكي
ــن سلمان،  ــد ب ــودي، محم ــد السع العه
للوحة املسيح املخلّص للرسام ليوناردو 
ــزاد يف نيويورك، واقتنائه  دافنيش، من م
ــرص  ــون دوالر، وق ــة 550 ملي ــاً بقيم يخت
لويس الرابع عرش يف فرنسا، الذي وُصف 
بأنه املنزل األغىل يف العالم، بسعر وصل 

إىل 300 مليون دوالر.
ــح، الخبري يف  ــد الصال ــد الله محم عب
التنمية االقتصادية، هو اآلخر انتقد قرار 
ــود يف السعودية، وقال  زيادة أسعار الوق
عرب "تويرت": "ما ذنب املواطن السعودي 
ــن النفط أن  ــر م ــىل بح ــش ع ــذي يعي ال
ــاذا ال  ــن؟ مل ــار البنزي ــع أسع ــىل برف ُيبت
ــال املواطن الذي  ــع القرار بح يفكّر صان
يشتكي من أن الراتب ما يكفي حاجته".

ــح: "إىل متى وسياسة  ــاف الصال وأض
ــن، وسياسة  ــف من نصيب املواط التقّش
ــراء وأرباب الفساد.  البذخ من هواية األم

التاريخ لن يرحم من أضاع الرثوة".
دعاية كاذبة

ــح:  الصال ــال  ق ــرى  أخ ــدة  تغري ويف 
"عرشات األمسيات ترّدد: عاش سلمان! 
ــاش محمد (بن  ــات يف تعظيم: ع وألبوم
ــة السعودية  ــل مليزاني ــان)، وتطبي سلم
ــام 2018. كنّا نحّذر ونبنّي أن هذا كله  للع
ــب السعودي،  ــذب وتدليس عىل الشع ك
ــار  ــع أسع ــة رف ــة املتوقع ــت النتيج وكان
ــرصخ  ــودي ي ــن السع ــن، واملواط البنزي

الراتب ما يكفي الحاجة".
ويف تواصل للتغريدات الغاضبة، قال 

السعودي عمر بن عبد العزيز: "املواطن 
ــس مغفّالً. تنفحه بالوعود الكاذبة، ثم  لي
ــع أسعار  ــه وبدالته، ثم ترف ــرسق عالوت ت
ــا اشرتكت  ــاء واملاء. طامل ــع والكهرب السل
ــك أن ترشكه يف  ــه يف جيبه وجب علي مع

الحكم واإلدارة".
ونرش املئات من الناشطني السعوديني 
ــل االجتماعي صوراً  ــىل مواقع التواص ع
للملك الراحل، عبد الله بن عبد العزيز، 
ــة  االقتصادي ــوال  األح ــن  مستذكري
ــة  اململك ــا  عاشته ــي  الت ــدة"  "الجي

واملواطنون السعوديون يف عهده.
ــىل  ع ــرار  الق ــات  تداعي ــت  وانعكس
ــات  محط ــم  معظ ــدت  فشه األرض؛ 
ــداً من آالف  ــود باململكة زحاماً شدي الوق
ــل فرض  ــن قب ــة البنزي ــني لتعبئ املواطن

األسعار الجديدة.
ــودي،  ــرار السع ــىل الق ــه ع ويف تعليق
ــد الحافظ  ــث االقتصادي عب قال الباح
ــار  ــع أسع ــع وراء رف ــاوي: إن "الداف الص
ــن  ــع م ــري ناب ــل الكب ــذا الشك ــود به الوق
ــد الدويل  ــا صندوق النق ــزام بوصاي االلت

تحت وهم تنّوع االقتصاد السعودي".
ـــ  ل ــث  حدي يف  ــاوي،  الص ــاف  وأض
ــن"، أن ما تم "هو خطوة  "الخليج أونالي
ــار السلع  ــل ألسع ــر كام ــاه تحري يف اتج
ــة لكي  ــوق السعودي ــات يف الس والخدم
تتساوى مع األسعار العاملية، إال أن هذه 
ــع  ــزم أن ترتف ــة، وتستل ــة منقوص املعادل
ــور العاملية،  ــل األج ــح مث ــور لتصب األج
ــة عىل  ــه للحكوم ــاك محاسب ــون هن وتك

اإليرادات والنفقات".
 تداعيات سلبية

ــرار رأى املختص  ــريات الق ــول تأث وح
ــون  ستك ــات  التداعي أن  ــادي  االقتص
شديدة السلبية عىل املواطنني واملقيمني 

ــدالت  مع ــاع  ارتف ــب  بسب ــة؛  اململك يف 
التضّخم.

ــل %30 من  ــود يمث ــار إىل أن الوق وأش
ــع السلع والخدمات، ومن ثم  تكلفة جمي
فإن رفع أسعاره سيتسّبب بال شك برفع 
أسعار كافة السلع والخدمات يف السوق 

السعودية.
ــاوي أن ترتفع خالل  وال يستبعد الص
ــاء واملياه  ــار الكهرب ــة أسع ــرتة املقبل الف

وخدمات وسلع أخرى كثرية باململكة.
ــل االقتصادي  ــال املحل ــن جانبه ق م
وليد سيف، إن زيادة أسعار الوقود بهذا 
ــه "ستتسبب بخفض  ــل املبالغ في الشك
ــالل  خ ــني  للمستلهك ــة  الرشائي ــدرة  الق
ــود إىل  ــر الذي سيق ــة، األم ــرتة املقبل الف
مزيد من االنكماش لالقتصاد السعودي 

االستهالكي".
ــه لـ "الخليج  ــاف سيف يف حديث وأض
ــا  ــود وم ــار الوق ــع أسع ــن"، أن "رف أونالي
ــع وخدمات  ــات لسل ــه من ارتفع سيتبع
ــل القريب يأتي يف  أخرى خالل املستقب
إطار سياسة الحكومة السعودية لزيادة 
ــي وضعت أضخم  ــة، فه ــا العام إيراداته
ــام 2018، ومن ثم  ــة يف تاريخها للع موازن
ــذه املوازنة بأي  ــات ه ــب تغطية نفق يج

طريقة".
ــن العاهل  ــرب 2017، أعل ويف 19 ديسم
السعودي، امللك سلمان بن عبد العزيز، 
ــايل  ــام 2018، بإجم ــة للع ــة موّسع موازن
نفقات عامة بلغ 978 مليار ريال (260.8 
ــل عجز بقيمة  ــار دوالر)، مع تسجي ملي

195 مليار ريال (52 مليار دوالر).
ــب  بحس ــب،  الرضائ ــة  سياس ــن  ولك
ــع  م ــب  تتناس ال  ــادي،  االقتص ــل  املحل
ــي من  ــذي يعان ــة؛ ال ــاد السعودي اقتص
ــت الحايل تتطلّب  ــة انكماش يف الوق حال

ــم النشاط  ــة لدع ــة تحفيزي ــه سياس من
ــة  ــس سياس ــالد ولي ــادي يف الب االقتص

رضيبية ستتسبب يف حالة ركود.
ــد  ــة ق ــة السعودي ــت وزارة املالي وكان
ــاد  اقتص أن  ــايض،  امل ــر  الشه ــت،  أعلن
ــاً بنسبة 0.5%  ــة سيشهد انكماش اململك
يف إجمايل الناتج الداخيل لعام 2017، يف 
ــه مثيل منذ العام 2009؛  أداء لم يسبق ل
ــب الصعوبات االقتصادية يف  وذلك بسب
ــن انخفاض العائدات  اململكة الناتجة ع
ــوام  ــالل األع ــري خ ــل كب ــة بشك النفطي

الثالثة املاضية.
ــود،  ــار الوق ــع أسع ــع رف ــن م وبالتزام
ــدأت السعودية، مطلع الشهر الجاري،  ب
ــة بواقع  ــة املضاف ــة القيم ــق رضيب تطبي
ــع  ــن السل ــرية م ــة كب ــىل مجموع %5 ع

والخدمات.
ــة غري مبارشة  ــة املضافة رضيب والقيم
ــرض عىل الفارق  يدفعها املستهلك، وتُف
ــني سعر الرشاء من املصنع وسعر البيع  ب

للمستهلك.
ــي يف  ــدة يأت ــة الجدي ــرض الرضيب وف
ــاوالت اململكة لتعزيز اإليرادات  إطار مح
املالية غري النفطية، يف ظل تراجع أسعار 

النفط.
وكانت جميع الدول الخليجية الست 
ــارات والبحرين وقطر  ــة واإلم (السعودي
والكويت وسلطنة عمان) قد اتّفقت عىل 
ــة يف األول من يناير  ــدء تطبيق الرضيب ب
ــارات فقط  ــة واإلم 2018، إال أن السعودي

بدأتا بتطبيقها.
ــغ"  ــد يون ــت آن ــة "إرنس ــع رشك وتتوق
ــت  ــج الس ــق دول الخلي ــة، تحقي العاملي
إيرادات تفوق 25 مليار دوالر سنوياً بعد 
التطبيق الكامل لرضيبة القيمة املضافة 

وحدها.

زيادة أسعار الوقود تفجر موجة غضب عاتية يف صفوف السعوديني

ــــش داع ــــن  م الـــــعـــــراق  خـــــالص  عـــــام  ــــشم  داع ــــن  م الـــــعـــــراق  خـــــالص  عـــــام  بلسان التهديد والوعيد.. ترامب بلسان التهديد والوعيد.. ترامب ٢٠١٧٢٠١٧م 
يصّب جام غضبه على باكستان يصّب جام غضبه على باكستان  ــن 2017م عاماً سهًال يف العراق، فقد  لم يك

ــة تواجه تنظيم داعش  كانت القوات العراقي
ــان االنتصار الذي تحقق  يف عدة مناطق، وك
يف املوصل أعطى زخماً معنوياً كبرياً للقوات 
األمنية، التي واصلت تقدمها والسيطرة عىل 

املزيد من املناطق.
ــراق  الع ــد  أك 2017م  ــام  الع ــة  نهاي ــع  فم
ــش، إذ أعلن  ــع تنظيم داع ــاء املعارك م انته
ــادي، السبت (9  ــوزراء، حيدر العب رئيس ال
ديسمرب)، سيطرة قواته "بشكل كامل" عىل 
ــداً "انتهاء  ــة العراقية، مؤك ــدود السوري الح

الحرب" ضد التنظيم.
ــش يف 10 يونيو عام  ــم داع ــر تنظي وسيط
ــة العراق  ــارب ثلث مساح ــىل ما يق 2014م ع
بدءاً من املوصل شمايل البالد، بعد اجتياحه 

ملناطق واسعة فيه ويف سوريا املجاورة.
وقال العبادي خالل افتتاح مؤتمر اإلعالم 
ــداد: إن "قواتنا سيطرت بشكل  الدويل يف بغ
ــة العراقية، ومن  ــدود السوري كامل عىل الح

هنا نعلن انتهاء الحرب ضد داعش".
إن  ــي:  العراق ــوزراء  ال ــس  رئي ــاف  وأض
ــذي أراد أن  ــدو ال ــع الع ــت م ــا كان "معركتن
ــا بوحدتنا  ــا، ولكننا انترصن ــل حضاراتن يقت
ــذا االنتصار هو  ــا"، مشرياً إىل أن ه وعزيمتن

انتصار للمنطقة بالكامل.
ــة التي  ــات العسكري ــر العملي ــت آخ وكان
ــت يف 9 ديسمرب؛ إذ  ــا عام 2017م انته شهده
ــة العراقية  ــادة العمليات املشرتك أصدرت قي
ــوات العراقية من  ــاً أعلنت فيه تمكن الق بيان
ــني نينوى  ــرة، وتقع ب ــة الجزي ــر منطق تحري
ــار، بإسناد طريان الجيش، مؤكدة أنها  واألنب
ــة العراقية  ــدود الدولي ــت تمسك الح أصبح
ــة الرمانة  ــال الفرات من منطق السورية شم

حتى تل صفوك عىل طول 183 كيلومرتاً.
ــال تحرير  ــان، فإنه "تم إكم ــب البي وحس
ــن عصابات  ــة من براث ــة كاف األرايض العراقي
ــا البطلة  ــت قواتن ــة، وأحكم ــش اإلرهابي داع
ــة  ــة العراقي ــدود الدولي ــىل الح ــا ع سيطرته

السورية من منفذ الوليد إىل منفذ ربيعة".
- املوصل تحت السيطرة

مرّت معركة استعادة السيطرة عىل مدينة 
ــش بعدة  ــن تنظيم داع ــة م ــل العراقي املوص
مراحل، بدءاً من انطالقها يف أكتوبر 2016م.

يف 8 يناير 2017م تمكنت قوات النخبة من 
ــة من الجانب  ــول إىل ضفاف نهر دجل الوص
ــرة، واتخذت مواقع  ــي للموصل ألول م الرشق

عند أحد جسور املدينة.
ويف 24 يناير، أعلنت وزارة الدفاع العراقية 

ــىل كل أحياء  ــت السيطرة ع ــا أكمل أن قواته
ــرق  ــد أن استغ ــك بع ــة، وذل ــل الرشقي املوص
ــة أكرث من  ــوات األمنية العراقي ــش والق الجي
ــة،  ــاء الرشقي ــادة األحي ــر الستع ــة أشه ثالث
ــدويل عىل  ــف ال ــات التحال ــا رضب وساعدته

تحقيق تقدم رسيع.
ــا خرباء  ــي تكلم عنه ــة الت ــت الصعوب كان
يف  ــن  تكم ــون،  وغربي ــون  محلي ــون  عسكري
ــون  إذ يتك ــل؛  ــن املوص ــي م الغرب ــب  الجان
ــة وبيوتها  ــا ضيق ــة، أزقته ــاء قديم ــن أحي م
ــات  الدباب ــول  بدخ ــح  تسم ال  ــة،  متالصق
ــا  ــا؛ م ــا لضيقه ــة فيه ــالت العسكري والعج
ــل  ــة أن تدخ ــوات املهاجم ــن الق ــب م يتطل

راجلة، وهو ما يعرضهم لكمائن قاتلة.
ــر 2017م أعلن حيدر  ــد 19 فرباي يوم األح
ــب الغربي، وبعد  ــادي بدء معركة الجان العب
ــوات  للق ــيء  بط ــدم  وتق ــرة  مستم ــارك  مع
ــة املنطقة، استمرت  ــة؛ بسبب صعوب العراقي
ــادي يف 10  ــن العب ــر، أعل ــة أشه ــو ست لنح
ــة  ــاز مكافح ــات جه ــر عملي ــن مق ــو، م يولي
ــة، بيان  ــل األيمن للمدين ــاب يف الساح اإلره

النرص والسيطرة عىل جانبي املوصل.

ــع  ــا م ــن معاركه ــة، وضم ــوات العراقي الق
ــم داعش يف املوصل، تمكنت يف 4 يونيو  تنظي
من استعادة قضاء البعاج، غربي املحافظة، 
ــدودي مع سوريا،  وهو يحاذي الرشيط الح

بإسناد مبارش من املروحيات الهجومية.
ــس معركة تحرير  ــت يف 14 أغسط وانطلق
ــل) من  ــم غربي املوص ــر (70ك ــة تلعف مدين
ــات جوية عىل تحصينات  خالل تنفيذ رضب

مقاتيل تنظيم داعش فيه.
ــوات العراقية  ــس أكدت الق ويف 28 أغسط
ــر، ويف 30 أغسطس أعلنت عن  تحرير تلعف
تحرير ناحية العياضية، آخر نقطة يف قضاء 
تلعفر، لتعلن بغداد تحرير املوصل بالكامل.
ــوات العراقية تتحرك يف أكرث من  كانت الق
ــة للقضاء  ــة موضوع ــب خط ــب، بحس جان
ــادة السيطرة  ــارص التنظيم، واستع عىل عن
ــم؛ ففي 22  ــت نفوذه ــق التي تقع تح املناط
ــوات العراقية من تحرير  سبتمرب تمكنت الق
مدينة الرشقاط بمحافظة صالح الدين، وتقع 

إىل الجنوب من املوصل.
ــوك (240كم شمال بغداد، 150كم  ويف كرك
ــادت القوات  ــل) استع ــي املوص جنوب رشق

ــىل مطار عسكري، و25  العراقية السيطرة ع
ــوب  ــع جن ــة الواق ــاء الحويج ــة، يف قض قري
ــك يف 2 أكتوبر  ــوك، وذل ــي محافظة كرك غرب

2017م.
عام 2017م شهد انطالق عدد من املعارك 
ــار، غربي البالد، التي تحررت  يف مدينة األنب
ــع 2016م، حيث بقي  ــا مطل ــب مناطقه أغل
ــون سيطرتهم  ــم داعش يفرض عنارص تنظي
ــز، ويف جيوب  ــن املرك ــة بعيدة ع ــىل أقضي ع
ــط األنبار  ــراء الجزيرة التي ترب ــل صح داخ

باملوصل وصالح الدين (شمال).
ــوات العراقية يف  ــت الق ــو نجح ففي يوني
ــد عىل الحدود مع  ــرة عىل منفذ الولي السيط
ــر ناحية  ــاً من تحري ــت أيض ــا، وتمكن سوري
ــت يف سبتمرب  ــني استطاع ــات، يف ح العكاش

تحرير قضاء "عنَّة" بشكل كامل.
ــوزراء  ــس ال ــن رئي ــرب أعل ــر نوفم ويف شه
ــاء القائم يف  ــي سيطرة قواته عىل قض العراق
ــادت القوات  ــا استع ــة"، بعدم ــرتة قياسي "ف
ــدودي مع سوريا  ــرب القائم الح ــة مع املشرتك

من قبضة تنظيم داعش.
ــادة  ــن استع ــوات م ــذه الق ــت ه ــم تمكن ث
ــر  شه يف  "راوة"  ــاء  قض ــىل  ع ــرة  السيط
"نوفمرب"، معلنة بذلك خسارة التنظيم آلخر 

موطئ قدم له بالبالد.
إعالن النرص

ــي، يف شهر ديسمرب،  أعلن الجيش العراق
ــش، ضمن  ــن تنظيم داع ــة م ــري 35 قري تطه
ــات العسكرية،  ــن العملي ــة م ــة الثاني املرحل
ــرات يف  ــايل الف ــرة وأع ــة الجزي ــم منطق وتض

محافظة األنبار.
جاء ذلك يف بيان للفريق الركن عبد األمري 
يار الله، قائد عمليات تحرير تطهري الجزيرة 

وأعايل الفرات يف األنبار، وزع للصحافيني.
ــد  الحش ــدات  "وح إن  ــه:  الل ــار  ي ــال  وق
ــة  قري  35 ــري  تطه ــن  م ــت  تمكن ــي  الشعب
ــن  ضم ــع،  مرب ــم  و300ك آالف   4 ــة  ومساح
ــة من  ــة الثاني ــن املرحل ــة م ــة الثاني الصفح
ــايل الفرات يف  ــرة وأع ــات تطهري الجزي عملي

محافظة األنبار".
ــادي، يف 9 ديسمرب،  ــدر العب ــالن حي وبإع
ــش، مؤكدة  ــم داع ــارك مع تنظي ــاء املع انته
ــىل األرض، يكون  ــوات العراقية ع سيطرة الق
التنظيم قد خرس األرايض التي سيطر عليها 
يف 2014م، وكانت تقدر بثلث مساحة العراق، 
عىل إثر حمالت عسكرية متواصلة منذ ثالث 
ــدويل بقيادة  ــن التحالف ال ــوات بدعم م سن

الواليات املتحدة.

واشنطن/
 كعادته املشؤومة صّب الرئيس 
ــب" جام  ــد ترام ــي "دونال األمريك
ــة  الدول ــىل  ع ــه  وتسلط ــه  حنق
ــا اياها بتوفري  الباكستانية، متهّم
ــني متوّعدا  ــة لالرهابي مالذات آمن
ــا،  ــات عليه العقوب ــد  ــزال أش بإن
السيما بعد أن رفضت مرارا إسالم 
ــن يف شؤونها  ــل واشنط آباد تدخ
ــدم  ع ــك  بذل ــة  معلن ــة،  الداخلي

رضوخها لسياسات أمريكا.
ــب  ترام أن  ــر  بالذك ــر  جدي
ــاوؤة ملا تزعمه  ــد سياسة من اعتم
ــة،  الديمقراطي ــالده  ب ــات  توجه
ــن طريق تغريداته  حيث هاجم ع
ــم  ــن دول العال ــري م ــة الكث اليومي

لعدم انصياعها لقراراته.
ــىل  ــدور ع ــان ال ــرّة ك ــذه امل وه
ــس  ــم الرئي ــث هاج ــان حي باكست
ــان يف تغريدة له  االمريكي باكست
ــرت، يوم  ــع التواصل توي ــىل موق ع
ــن  ــاً: واشنط ــني، ناعق ــس االثن أم
ــا مليارات  ــت حماقة بمنحه ارتكب
ــدوالرات إىل باكستان عن طريق  ال
املساعدات التي يحصلون عليها 

منذ 15 عاما.
ــرت:  توي ــىل  ع ــب  ترام ــرّد  وغ
الواليات املتحدة منحت باكستان 
ــا،  ــالل 15 عام ــار دوالر خ 33 ملي
ــم نحصل عىل يشء سوى  لكننا ل

الكذب والخداع.
ــس األمريكي  الرئي ــم  كما هاج
ــادة  ق ــال:  قائ ــني  السابق ــه  نظرائ
ــوا حمقى عندما فعلوا  أمريكا كان
ــان توفر مالذات  ــك، ألن باكست ذل
ــن نحاربهم  الذي ــة لإلرهابيني  آمن
ــا  ــريا إىل أن م ــان، مش يف أفغانست
ــدة  ــو مساع ــان ه باكست ــه  تقدم

قليلة، ليس أكرث.
ــالذع  ال ــده  نق ــب  ترام ــع  وتاب
ــال: إن باكستان لم  السالم آباد قائ
تعط الواليات املتحدة شيئا سوى 

األكاذيب والخداع.
ــم رئيس  ــر اته ــر أكتوب ويف شه
ــان األمريكية املشرتكة،  هيئة األرك
الجرنال "جوزيف دنفورد"، وكالة 
ــرات الباكستانية بأن لديها  املخاب

صالت بجماعات متشددة.
ــني  املسؤول أن  اىل  ــار  يش
األمريكيني يتهمون باكستان منذ 
ــا  ــدم استعداده بع ــة  ــدة طويل م
ــا الواليات  ــرك ضد ما تصفه للتح
املتحدة بـ"الجماعات املتشددة"، 
ــة  ــان األفغاني ــة طالب ــا حرك ومنه

و"شبكة حقاني".
ــد ترامب  ــق توّع ــت ساب ويف وق
ــدات  املساع ــض  يخف ــد  ق ــه  أن
ــان، إذا لم تتعاون  األمنية لباكست
ــن  ــع املتشددي ــرب يف من ــل أك بشك
ــالذات آمنة عىل  ــدام م ــن استخ م

أراضيها.
ــا: لن نلتزم  وهّدد ترامب حينه
ــان، وإسالم  ــت تجاه باكست الصم
ــري إذا تحالفت  آباد ستكسب الكث

معنا.
ــايض،  امل آب  ــس/  أغسط ويف 
ــن  ع ــي  األمريك ــس  الرئي ــن  أعل
ــات  ــدة يف السياس ــريات جدي تغي
ــات املتحدة  ــي تنتهجها الوالي الت
ــان وباكستان  ــن أفغانست ــل م بك

والهند.
ــب يف اسرتاتيجيته  ــم ترام واته
ــالذا  م ــح  تمن ــا  بأنه ــان  باكست
ــو ما رفضته إسالم  لإلرهابيني، وه
ــس األمريكي  ــاد، وطالبت الرئي آب

بالتخيل عن هذه التهمة.
ــان فهي تعمل عىل  واما باكست
ــا مع تركيا وروسيا  تعزيز عالقاته

ــذه  ــل ه ك ــد  بع ــران  وإي ــني  والص
ــة  ــة؛ يف محاول ــوط االمريكي الضغ
ــس  ــة الرئي ــة سياس ــا ملواجه منه
األمريكي دونالد ترامب التسلطية 
ــا، التي  ــوب آسي ــدة يف جن الجدي

ستجعلها تفقد قرارها املستقل.
ــني استدعت  ــس االثن ــوم أم وي
ــة،  الباكستاني ــة  الخارجي وزارة 
ــري األمريكي  ــاء اإلثنني، السف مس
ــىل  ــاج ع ــاد، لالحتج ــالم آب يف إس
ــي،  األمريك ــس  الرئي ــات  اتهام
ــري  ــالد بـ"توف ــب للب ــد ترام دونال

مأوى لإلرهابيني".
ــع  موق ــه  نقل ــا  م ــب  وبحس
ــن  ع ــي  الباكستان ــوز"  ني "داون 
ــارز يف مكتب الخارجية  مسؤول ب
ــه: إن الخارجية  الباكستانية، قول
ــري  ــت السف ــة، استدع الباكستاني
ــاد، ديفيد  ــالم آب ــي يف إس األمريك
ــاج عىل  ــل االحتج ــل، لتسجي هي
ــة التي غرّد  الترصيحات االتهامي

بها ترامب.
ليؤكد فيما بعد املتحدث باسم 
ــة يف إسالم آباد،  السفارة األمريكي
ريك سينلسني، هذا التطور قائال: 
ــل دعي إىل اجتماع  إن السفري هي
ــة  التاسع يف  ــة  الخارجي وزارة  يف 
مساء (16:00 تغ)، حسب املوقع 

الباكستاني.
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